
 

 

Використовуйте переваги ETI CAD 

 

 

 

 

Підтримка для проектувальників 



ETICAD - це бібліотека продуктів ETI, призначена для проектувальників 

електрообладнання. 

ВСТАНОВЛЕННЯ ETICAD 

Вимоги: попередньо має бути встановлена одна з наступних CAD програм: 

• AutoCAD 2000 - 2017 (32/64bit) 

• AutoCAD LT 2000 - 2017 *) (32/64bit) 

• AutoCAD Architecture 2000 - 2017 

• AutoCAD MEP 2008 - 2017 

• AutoCAD Mechanical 2000 - 2017 

• BricsCAD V4 - V17 

• ZWCAD 2008i - 2012, ZWCAD+**, ZWCAD Classic, ZWCAD 2017 

• 4M CAD V14 - V16 

• progeCAD 2008 - 2017 

• CADopia 8 

• StarICAD 2008 

• GstarCAD 2010 - 2017 

• ArCADia IntelliCAD 5, 6, 2009 SE, 7.2, 10 

• CMS IntelliCAD 7.2, 8.1, 8.2 x64 

• BitCAD V6 

• IntelliCAD 5, 6, 7.2, 8.1 

• IntelliPlus 8, 2013 - 2014 

• JetCAD 2012 

• ARES Commander Edition 2012 - 2016 

• CADian 2012 - 2017 

• FineELEC 11 

• CADMATE 2015 - 2016 

• AviCAD 2014 - 2017 

• NUVOCAD 2013 



Завантажте файл ETICAD з https://www.eti.ua/pidtrymka/konfihuratori-ta-dodatky/plug-in-

biblioteka-eticad . 

 

Розмір файлу становить 450 МБ, тому завантаження займає певний час. 

Перш ніж запускати завантажений ETICAD.exe файл, переконайтеся, що 

CAD програма (одна зі списку) попередньо встановлена та закрита. 

 Запустіть файл для встановлення двічі клацнувши на ньому.  

 Пройдіть всі кроки інсталяції в InstallShield. 

 Після встановлення програми, «CADprofi» відкриється автоматично. 

Якщо цього не відбулося, необхідно вручну запустити ярлик, який 

з'явитися на робочому столі: 

 

 Натиснувши на цей ярлик, відкривається вікно основних налаштувань 

ETICAD: обираєте мову, CAD програму, яку ви будете використовувати 

для проектування. За допомогою Configure CAD ви інтегруєте ETICAD до 

своєї програми проектування. 

https://www.eti.ua/pidtrymka/konfihuratori-ta-dodatky/plug-in-biblioteka-eticad
https://www.eti.ua/pidtrymka/konfihuratori-ta-dodatky/plug-in-biblioteka-eticad


Виберіть мову інтерфейсу програми:         

 

 

У діалоговому вікні виберіть бажану версію раніше встановленої CAD 

програми, а потім натисніть кнопку "Підключити", щоб встановити плагін: 

 

 



Після завершення налаштування, програма запитає Вас, чи бажаєте Ви 

запустити CAD програму зараз. У цьому немає необхідності, Ви можете 

провести запуск в будь-який інший момент. Налаштування спільної роботи 

CADprofi і CAD програми проводиться тільки при першому запуску. 

 

 

Натисніть «Так» для запуску CAD програми. 

Щоб закрити програму натисніть «Ні». 

 

У вашій CAD програмі з'явиться вкладка «ETI-CAD». Щоб побачити список, 

що випадає з усіма параметрами, натисніть на дану вкладку або 

скористайтеся панеллю інструментів: 

 

При першому використанні, будь ласка, заповніть форму реєстрації 

(малюнок знизу), вказавши правильну електронну адресу та натисніть 

«Активувати». На електронну пошту ви отримаєте підтвердження 

встановленого Eticad. 

 



ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ETICAD? 

За допомогою ETICAD вставка символу відбувається легко і швидко. 

 Деревоподібна структура для понад 14000 продуктів. 

 

 Підбір товарів з використанням вікна пошуку.  

У вікні пошуку напишіть основні слова або артикул (з каталогу ETI). 

 
Приклад: вам потрібен «ETIMAT 6 / Хар.B», у вікні пошуку напишіть 

B16. 

Якщо ви використовуєте кнопку , ви шукаєте всюди в дереві 

продуктів. Результатом пошуку будуть усі продукти з назвою “B16” 

(MCBs6, MCBsP10, KZS, LIMATs ...). 

За допомогою кнопки  ви шукаєте у вибраній гілці. Доступні продукти 

будуть лише ETIMAT 6 з характеристиками B16. 

 Кожен виріб має можливість вертикального чи горизонтального 

положення, багатополюсні та однополюсні символи та 2D вигляд 

спереду. 

 За допомогою маркувального вікна ви можете автоматично нумерувати 

вставлений товар. 

 



ВСТАВКА 2D ВИДУ СПЕРЕДУ  

Кожен виріб має двовимірне зображення спереду. Ви можете його вставити з 

головного вікна ETICAD або автоматично з креслень.  

 Використовуйте кнопку  на панелі інструментів ETICAD. 

Натисныть на символ. Вибравши “Вставка: 2D вид спереду”, ви можете 

додати 2D вигляд спереду продукту на своєму кресленні. За допомогою опції 

«Повторити команду» ви вибираєте символи та вставляєте 2D вигляд 

швидше. 

 

 Якщо вам потрібен лише вид спереду, ви можете скласти список 

продуктів 

 

 Використовуйте креслення щитів в ETICAD з видом спереду для 

зручності підбору обладнання 

 
 

Команда підтримки програмного забезпечення ETI 


